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Resumo 

Poéticas artísticas que tratam das vivências das 
mulheres na arte e sociedade que emergem na Arte 
Contemporânea, contexto de novos modos de pensar e 
fazer arte, são objeto desta investigação. A análise de 
obras que utilizam da performance, fotografia e vídeo 
ocorre pelo suporte bibliográfico sobre tais linguagens e 
a relação entre feminismo e arte. Discute-se as 
singularidades abordadas a partir deste tema, assim 
como os resultados da pesquisa em poéticas visuais.  

Introdução  

O objetivo da pesquisa foi expandir os estudos sobre 
mulheres no meio artístico, visto que a história da arte é 
majoritariamente composta por homens e devido a isto, 
há uma predominância da perspectiva de mundo de um 
grupo limitado de indivíduos. Trazer obras de mulheres, 
mais do que possibilitar uma visibilidade de gênero, é 
abranger estas perspectivas que compõem as 
produções artísticas. Em um contexto de novos modos 
de criar arte, muitas artistas trouxeram visibilidade para 
aquilo que fazia parte de suas vivências e identidades 
enquanto mulheres. Os principais autores que sustentam 
a pesquisa sobre o movimento feminista (performance, 
fotografia e poéticas visuais) e a arte contemporânea, 
são TRIZOLI (2008), BITTENCOURT (2015), COHEN 
(1989), AUSLANDER (2013) e REY (1996). 

Material e Métodos 

De caráter qualitativo, a pesquisa ocorreu pelo 
levantamento bibliográfico e imagético. A investigação 
sobre as poéticas direcionou-se sob recorte de 
abordagem feminista das artistas, portanto, além do 
estudo deste contexto artístico, houve a pesquisa sobre 
o movimento feminista para visualizar seus cruzamentos 
com a arte. Ao estudar especificamente por artistas que 
utilizaram o próprio corpo como suporte artístico 
apoiadas em fotografia e vídeo, aprofundou-se os 
estudos sobre performance e seus desdobramentos 
enquanto obras finais. Com o intuito de atribuir mais 
clareza e concretude às investigações e tendo em vista a 
complexidade do tema, a pesquisa foi direcionada a 
artistas e obras em específico como as de Ana Mendieta 
e Valie Export.  Em paralelo, desenvolveu-se o estudo 
pessoal do processo de criação em artes visuais, 
partindo da costura entre teoria e prática.  

Resultados e Discussão 

Artistas mulheres e propostas artísticas que 
proporcionam um debate acerca do feminino adquirem 
maior visibilidade a partir da década de 1960 (TRIZOLI, 
2008) nos Estados Unidos. Assim como o feminismo não 

é um movimento homogêneo e que se desenvolve de 
distintas maneiras pelo mundo (BITTENCOURT, 2015), 
suas manifestações na arte ocorrem de formas variadas. 
As poéticas feministas possuem singularidades, já que 
não há uma única experiência de ser mulher. Portanto, 
não existe uma arte feminista, mas sim artistas que entre 
outros temas ou discussões, envolvem o ativismo em 
suas produções. O corpo, em tais obras, surge como 
uma necessidade, pois os temas partem de suas 
vivências e subjetividades. A performance é um dos 
principais meios utilizados, no qual se destaca a 
autorrepresentação. Devido à sua efemeridade, os 
trabalhos adquirem caráter multimidiático e se 
desdobram em fotografia ou vídeo, suportes que 
também se transformam em obras de arte 
(AUSLANDER, 2015). Realizada principalmente em 
fotografia, minha produção pessoal que parte do estudo 
poético da relação entre o corpo e o espaço, direcionou-
se à reflexão da autorrepresentação no contexto do 
isolamento social causado pela pandemia. A pesquisa foi 
parcialmente produzida na Universidad Nacional de San 
Martín em Buenos Aires durante uma mobilidade 
acadêmica no curso de Fotografia. O artigo Women Art 
Revolution (!WAR): o filme de Hershman Leeson sobre a 
presença feminina nas Artes Visuais foi publicado na 
Revista Tuiuti: Ciência e Cultura, e o Entre o corpo e o 
espaço: percepções poéticas em isolamento social, 
sobre a produção do fotolivro Desplazamiento (2020), foi 
aceito no evento Poéticas da Criação da UFES. 

Conclusão  

A produção artística da cubana Ana Mendieta (1948-
1985) recebeu destaque devido a sua extensa produção 
em foto e vídeoperformances, sendo um bom exemplo 
para resumir os novos materiais não tradicionais 
utilizados e os temas feministas abordados pelas demais 
artistas. A relação entre o feminismo e a arte ocorre de 
modo plural e é importante para visibilizar diversos 
temas sociais do cotidiano que por muito tempo não 
possuíram espaço na arte.  
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